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       MODIFICĂRI ADUSE OUG 41/2022 referitor la  Sistemului național privind 
monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport de OUG 132/2022

                         

Art.I
Pct.
:

Forma OUG 41/2022 în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OUG 132/2022

Forma OUG 41/2022 în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OUG 132/2022

Intrarea
în

vigoare

1.

 ART. 2   În sensul prezentei ordonanței de urgență, 
termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații:
2.  transport  de  bunuri  cu  risc  fiscal  ridicat  -  transportul
rutier  la  nivel  național  al  bunurilor  stabilite  ca  fiind  din
categoria  celor  cu  risc  fiscal  ridicat  prin  ordin  al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
.........................................................................
4.  organizatorul  transportului  -  operatorul  economic  care
încheie  comanda  de  transport  direct  cu  operatorul  de
transport rutier sau operatorul economic care preia comanda
de  la  expeditor  și  o  transmite  operatorului  de  transport
rutier;

5. partida de bunuri - denumirea generică dată unui lot sau
mai multor loturi de bunuri transportate cu același mijloc de
transport care provin de la unul sau mai mulți furnizori și
care au ca destinație unul sau mai mulți beneficiari;

La articolul 2, punctele 2, 4, 5, 7 și 8 se modifică și vor
avea următorul cuprins:

2. transport de bunuri cu risc fiscal ridicat — transportul
rutier la nivel național pe drumurile publice al bunurilor stabilite ca
fiind  din  categoria  celor  cu  risc  fiscal  ridicat  prin  ordin  al
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală,  indiferent
de modul de organizare a transportului;
4. organizatorul transportului — operatorul economic care
încheie  comanda  de  transport  direct  cu  operatorul  de  transport
rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor și
o transmite operatorului  de transport rutier,  precum și  operatorul
economic  sau  persoana  fizică  care  transportă  bunurile  în  nume
propriu;
5. partida de bunuri — denumirea generică dată unui
ansamblu indivizibil de bunuri, care are același loc de încărcare și de
descărcare, un singur utilizator dintre cei prevăzuți la art. 8 alin. (1)
și  un  singur  destinatar  final  și  este transportat  cu  un  mijloc  de
transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasării de la locul de
încărcare la locul de descărcare;
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2.

3.

7. loc de încărcare - locul în care bunurile sunt încărcate în
vehiculul de transport;
8. loc de descărcare - locul în care bunurile sunt descărcate
din vehiculul de transport;

 ART. 2 În sensul prezentei ordonanței de urgență, 
termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații:
9. transport pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal
ridicat:
d) transportul bunurilor care fac obiectul  exportului  de la
locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la biroul
vamal de export situat pe teritoriul naţional;

f)  transportul  bunurilor  aparţinând  aceluiaşi operator
economic între două locaţii  situate pe teritoriul naţional de
la locul de încărcare până la locul de descărcare;
g)  transportul  bunurilor  care  fac  obiectul  tranzacţiilor
intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de
la  punctul  rutier  de  trecere  a  frontierei  la  intrarea  în
România  până  la  locul  de  descărcare  spre  depozitare  sau
pentru formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din
una sau mai multe partide de bunuri;
h)  transportul  bunurilor  care  fac  obiectul  tranzacţiilor
intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de
la locul de încărcare pe teritoriul naţional, după depozitare
sau  formarea  unui  nou  transport  din  una sau  mai  multe
partide  de  bunuri,  până  la  punctul  rutier  de  trecere  a
frontierei la ieşirea din România;
ART. 2    În sensul prezentei ordonanței de urgență, 
termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații:

7. loc de încărcare — locul inițial în care bunurile sunt
încărcate în vehiculul de transport;
8. loc de descărcare — locul în care bunurile sunt descărcate
din vehiculul de transport la beneficiarii sau destinatarii
acestora;
La articolul 2 punctul 9, literele d), f), g) și h) se modifică și vor
avea următorul cuprins: 

d) transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la
locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul
vamal  de  export  situat  pe  teritoriul  național  sau  până  la  punctul
rutier de trecere a frontierei, după caz;
f) transportul bunurilor reprezentând transferul între 
gestiunile unui operator economic între locul de încărcare și
locul de descărcare, situate pe teritoriul național;
g) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor
intracomunitare  aflate  în  tranzit  pe  teritoriul  României,  de  la
punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la
locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou
transport pe teritoriul național;

h)  transportul  bunurilor  care  fac  obiectul  tranzacțiilor
intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul
de  încărcare  pe  teritoriul  național,  după depozitare sau formarea
unui nou transport, până la punctul rutier de trecere a frontierei la
ieșirea din România; 

La articolul 2 punctul 9, după litera h) se introduc două noi litere,
lit. i) și j), cu următorul cuprins: 
i) transportul pe teritoriul național al bunurilor returnate, care nu au
făcut obiectul recepției, între operatori economici diferiți sau între
un operator economic și o persoană fizică;
 j)  transportul  pe  teritoriul  național  al  bunurilor  în  cadrul  unor
operațiuni  comerciale  reprezentând  un  nontransfer  și  transportul
bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului conform art.
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ART. 2    În sensul prezentei ordonanței de urgență, 
termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații:
10. data declarată pentru începerea transportului - data la
care  vehiculul  de  transport  încărcat  urmează  să  intre  pe
teritoriul  României  printr-un  punct  rutier  de  trecere  a
frontierei sau de la locul de import sau data la care vehiculul
de transport  încărcat  urmează  să fie  pus  în  mişcare şi  să
circule între două locaţii  situate pe teritoriul naţional sau
între  o  locaţie  situată  pe  teritoriul  României  şi  un  punct
rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;
11. cod UIT - codul unic generat de Sistemul RO e-Transport
prin  intermediul  căruia  se  identifică  bunurile  aferente
fiecărei  relaţii  comerciale  care face obiectul transportului
de bunuri cu risc fiscal ridicat;
12. identificarea prin cod UIT - deţinerea codului UIT pe tot
timpul transportului de către operatorul de transport rutier,
în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care
însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

270 alin. (12) lit. f) și art. 270¹ din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;” 
La articolul 2, punctele 10—12 se modifică și vor avea următorul
cuprins: 

10. data declarată pentru începerea transportului — data la
care vehiculul de transport încărcat urmează să intre pe teritoriul
României  printr-un  punct  rutier  de  trecere  a  frontierei  sau  de  la
locul  de  import  sau  data  la  care  vehiculul  de  transport  încărcat
urmează să fie pus în mișcare de pe teritoriul național;

11. cod UIT — codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin
intermediul  căruia  se  identifică  datele  aferente  unei  partide  de
bunuri;

12. identificarea prin cod UIT — deținerea și prezentarea codului UIT
pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în
format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește
transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.
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6.

ART. 4
(1) Sistemul RO e-Transport include:
..................................................................
 b) elemente de interconectare cu alte sisteme de 
monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau 
dispozitive pentru determinarea cantităţilor de produse 
transportate, precum şi orice alte dispozitive specifice de 
monitorizare a traficului rutier;

ART. 4
(3) Autorităţile sau instituţiile publice care, direct sau prin 
intermediul structurilor subordonate sau coordonate, deţin 
orice fel de date sau informaţii necesare îndeplinirii scopului
prevăzut la art. 3 au obligaţia de a le pune la dispoziţie 
gratuit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe bază 
de protocol încheiat în acest sens.

  La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:

b)  elemente  de  interconectare  cu  alte  sisteme  de  monitorizare
deținute  și/sau  utilizate  de  instituțiile  sau  autoritățile  publice,
direct sau prin intermediul  structurilor sau entităților subordonate
sau coordonate: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive
pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și
orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;
La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.
(7), cu următorul cuprins: 
(7)  Informațiile  cu  privire  la  încheierea  protocoalelor  dintre
autoritățile  sau  instituțiile  publice  și  Agenția  Națională  de
Administrare Fiscală, prevăzute la alin. (3) și (6), vor fi publicate pe
site-ul instituțiilor sau autorităților respective și pe site-ul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală.
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........................................................................
  (6) Pentru realizarea atribuţiilor specifice prevăzute în 
actele normative, autorităţile sau instituţiile publice pot 
avea acces la datele şi informaţiile din Sistemul RO e-
Transport, pe bază de protocol încheiat în acest sens cu 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

7.

 ART. 8
(1) Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul
bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:
……………………………………………………………………………………………..

ART. 8
ART.11 
(3) Este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO
e-Transport  referitoare  la  transporturile  de  bunuri  după

La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduc
cinci noi litere, lit. e)- i), cu următorul cuprins:
e)  operatorului  economic,  pentru  bunurile  cu  risc  fiscal  ridicat
deținute  și  transportate  între  locul  de  încărcare  și  locul  de
descărcare, situate pe teritoriul național; 
f)  prestatorului  de  servicii  din  România  în  cazul  unor  operațiuni
comerciale  reprezentând  un  nontransfer  atât  pentru  bunurile
descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și
pentru  bunurile  rezultate  reexpediate  în  statul  partenerului
comercial;
g)  beneficiarului  din  România  în  cazul  unor  operațiuni  comerciale
reprezentând  un  nontransfer  atât  pentru  bunurile  expediate  din
România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii
Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
 h) clientului din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se
subscriu  regimului  de stocuri  la  dispoziția  clientului  în  situația  în
care România este statul membru către care au fost expediate sau
transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul
României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după
sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în
care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au
fost expediate sau transportate inițial;
i) furnizorului din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se
subscriu  regimului  de stocuri  la  dispoziția  clientului  în  situația  în
care  România este statul  membru din care  au fost  expediate  sau
transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România,
cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România
La articolul 8, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate,
alin. (1¹)—(1⁴), cu următorul cuprins: 
(1¹) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (3), organizatorul
transportului sau operatorul de transport, după caz, are obligația să
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8.

9.

prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în
România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă
în mişcare a vehiculului, după caz.

ART. 8

(2) Utilizatorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să pună la
dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent
bunurilor  transportate,  direct  sau  prin  intermediul
organizatorului  transportului,  după  caz,  până cel  târziu  la
prezentarea  vehiculului  în  punctul  rutier  de  trecere  a
frontierei  la  intrarea  în  România  sau  la  locul  de  import,
respectiv la punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după
caz. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul
de transport, lizibil și fără ștersături sau adăugări

actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT, informațiile
privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori
acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare. 
(1²)  În  situația  în  care,  la  punerea  în  mișcare  a  mijlocului  de
transport încărcat cu bunuri  cu risc fiscal  ridicat sau pe parcursul
desfășurării  transportului,  Sistemul  RO  e-Transport  nu  este
funcțional, obligația de declarare prevăzută la alin. (1), respectiv de
actualizare prevăzută la alin. (1¹) se suspendă până la repunerea în
funcțiune a sistemului.
(1³) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1²), obligațiile prevăzute la
alin.  (1)  și/sau  la  alin.  (1¹)  se  îndeplinesc  până  la  sfârșitul
următoarei  zile  lucrătoare  repunerii  în  funcțiune  a  sistemului,
inclusiv pentru transporturile încheiate.
(1⁴) Perioadele de nefuncționare a Sistemului RO e-Transport vor fi
publicate  pe  paginile  de  internet  ale  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală și Ministerului Finanțelor .
La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul  cuprins: 
(2) Utilizatorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să pună la dispoziția
operatorului  de  transport  rutier  codul  UIT  aferent  bunurilor
transportate,  direct  sau  prin  intermediul  organizatorului
transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în
punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la
locul  de  import,  respectiv  la  punerea  efectivă  în  mișcare  a
vehiculului, după caz. 
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10.  ART. 10
    Conducătorul  vehiculului  de  transport  este  obligat  să
prezinte,  la  solicitarea  organelor  competente  din  cadrul
Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau al Autorității
Vamale Române, documentele care însoțesc transportul de
bunuri cu risc fiscal ridicat.

 Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la
solicitarea organelor  competente din cadrul  Agenției  Naționale  de
Administrare  Fiscală ori  din  cadrul  Autorității  Vamale  Române,
respectiv  la  solicitarea ofițerilor  și  agenților  de poliție  din cadrul
Poliției Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri cu
risc fiscal ridicat.
(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență,  precum  și  în  scopul  prevenirii,  descoperirii,  cercetării,
urmăririi  penale  și  combaterii  infracțiunilor,  Ministerul  Finanțelor
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prin  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  asigură  accesul
informatic  direct  al  Poliției  Române  la  Sistemul  RO  e-Transport.
Aspectele tehnice pentru asigurarea accesului direct se stabilesc în
comun  între  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  și
Inspectoratul  General  al  Poliției  Române,  în  condițiile  Legii  nr.
363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor  cu  caracter  personal  de  către  autoritățile  competente  în
scopul  prevenirii,  descoperirii,  cercetării,  urmăririi  penale  și
combaterii  infracțiunilor  sau  al  executării  pedepselor,  măsurilor
educative  și  de  siguranță,  precum  și  privind  libera  circulație  a
acestor date.

11.

ART. 11

(2)  Termenul  de  valabilitate  a  codului  UIT  este  de 5  zile
calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea
transportului.  Utilizarea  de  către  operatorul  de  transport
rutier  a  codului  UIT  peste  termenul  de  valabilitate  a
acestuia este interzisă.

(3) Este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul
RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după
prezentarea  în  punctul  rutier  de  trecere  a  frontierei  la
intrarea în România sau la locul de import, respectiv după
punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

La articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
(2) Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile
calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul
achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul
operațiunilor  comerciale  prevăzute  la  art.  2  pct.  9  lit.  g)  și  j),
începând  cu  data  declarată  pentru  începerea  transportului.
Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UITpeste
termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.
(3) Este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-
Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în
punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la
locul  de  import,  respectiv  după  punerea  efectivă  în  mișcare  a
vehiculului pe drumurile publice, după caz.”
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12.  ART. 12
    În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal
ridicat, cât și  alte  bunuri  care nu fac parte din categoria
celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al
președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală,
utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) au obligația să declare
în Sistemul  RO e-Transport  datele aferente  transporturilor
pentru  toate  bunurile  transportate,  iar  codul  UIT  sau
codurile  UIT  însoțesc  documentul  de  transport  aferent
acestora.

Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) În cazul în care în cadrul unei partide de bunuri sunt transportate
atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte
din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin
ordin  al  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală,
utilizatorii  prevăzuți  la  art.  8  alin.  (1)  au obligația  să  declare  în
Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate
bunurile transportate în cadrul unei partide de bunuri.
(2) În cazul în care din documentele deținute de către
utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) lit. d) nu rezultă încadrarea
bunurilor transportate în una dintre categoriile de bunuri prevăzute
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la alin. (1), aceștia au obligația declarării în SistemulRO e-Transport
a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate
în cadrul unei partide de bunuri.

13.

 ART. 13
(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt
săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să
fie considerate infracțiuni:
 c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin.  (2), art. 11 alin.
(3) și art. 12;

La  articolul  13  alineatul  (1),  litera  c)  se  modifică  și  va  avea
următorul cuprins: 

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin.  (1¹), (1³) și  (2),  art. 11
alin. (3) și art. 12; 

1
ianuarie

2023

14.

ART. 14

(1)  Constatarea  și  aplicarea  sancțiunilor  se  fac  de  către
persoanele  împuternicite  din  cadrul  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală sau al Autorității Vamale Române.

La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va următorul cuprins: 
(1) Constatarea și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele
împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Autorității Vamale Române, precum și de către ofițerii și agenții de
poliție din cadrul Poliției Române

1
ianuarie

2023

15.

  ART. 18
 Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la data de
 1 octombrie 2022.

Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 
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        -  Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de  04.10.2022 -     


